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Čikagos lietuvių opera 
pradėjo 49-ąjį sezoną 

Vaclovas Momkus 

Rudenėjant, lietuviškos ope
ros entuziastai vėl susirenka i Či
kagos Jaunimo centrą. Šis sezo
nas — 49-asis, kai vėl ir vėl bal
singi lietuviai derina balsus, mo
kosi žodžių, partijų, rengiasi nau
jam pastatymui. 

Opera. Tai užburiantis žodis, 

Ligrfos Tautkuvienės tekstas ir nuotraukos 

suprantančiam pasakantis vis
ką. Bėdžius, nematęs, negirdė
jęs, neklausęs, atsitiktinai pate
kęs operon, niekaip negali susi
gaudyti — kodėl žmonės nesusi
kalba paprastu žmogišku balsu, 
bet dainuoja. Kodėl dainuoja mir
dami, valgydami, gerdami, mylė
dami ar nekęsdami. Atsakyti gali 
tik vienu žodžiu: „Opera!" 
— Šiais metais statome Pietro 
Mascani operą ..Cavalleria Rusti-
cana". — sako operos tarybos 
pirmininkas Vaclovas Momkus. 
— Džiaugiamės, kai ateina nauji 
balsingi dainininkai ir jsijungia j 
operos chorą. Šiuo metu turime 
per 60 dainininkų. Per dvi choro 
repeticijas atėjo net devyni nauji 
nariai. Kaip ir visuose choruose. 
taip ir mūsų, ne išimtis, trūksta 
balsingų vyrų. 

Kiekvieną penktadienį repe
tuojame nuo 7:30 v.v. iki 9:30 v.v. 

Repetuo ja moterys . 

M Ū S Ų VAIKAI 

Užmigome Vinco Krėvės 5-oje 
klasėje 2003 metais. Tėvynės 
pažinimo pamokų metu ir pra
badome kitame laikotarpyje... 

Didysis karys 
Aš atsiradau viduryje Žalgirio 

mūšio. Aš esu Vytautas Didysis, 
joju ant balto žirgo ir tunu didelj 
sidabrinį kardą. Kardas — 
sunkus, bet vertas kariauti su 
kryžiuočiais. Dabar jie mūsų 
bijos ir liks silpni ilgam laikui. 

Man būtų jdomu gyventi XV 

amžiuje, nes mėgstu kariauti. 
Dainius Volertas 

Puolame iš šono 
Aš atsiradau Žalgirio mūšyje ir 

esu Vytautas Didysis. Kai mūšio 
pradžioje mums nesisekė, nubė
gom ir pailsėjome, o tada aš 
pasakiau kanams — puolame iš 
šono. Laimėjome karą! Mes 
nugalėjome Kryžiuočių Ordiną 
visiems laikams. Kryžiuočiai 
daugiau nebepuolė mūsų. 

Marija Rukšytė 
Be baimės — /' Žalgirio mūšį 

Šiandien — karšta liepos 
diena. Žygiuojame j kovą prieš 
kryžiuočius. Vytautas Didysis joja 

LIETUVA, TĖVYNE MUŠU. 

Nacionalinė garbė reikalauja... 
Visockas 

Dirigentas Alvydas Vasaitis. 

Operos dirigentas Alvydas Va
saitis. po sėkmingos operacijos, 
vėl pilnai įsijungė į mūsų bendrą 
darbą. 
— Kaip ir visi. taip ir mes turime 
daug bėdų su finansais. Be tau
tiečių paramos niekaip neišsi-
verčiame. Lietuvių opera Čikago
je — unikalus reiškinys tarp k'tu. 
Amerikoje gyvenančių, tautiniu 
mažumų. Pagalvokite, tiek metų 
išlaikėme tradiciją... 

Mums labai norisi sulaukti ir 
atšvęsti Čikagos lietuvių operos 
50-metį. Kiekvieno spektaklio 
pastatymas kainuoja nemažai 
pinigų — salės, kostiumų nuoma, 
dekoracijos, atlygis orkestro da
lyviams. Kur dar kelionės išlaidos 
solistams iš Lietuvos, be kurių jo
kiu būdu neišsiverstume. 

Išsiuntėme laiškus su bilietė
liais ir prašymu paremti. Jei kiek
vienas atsiųstų nors po 10 do

lerių — mes galėtume padengti 
įsiskolinimus už praeitą sezoną ir 
ramiau rengtis naujajam. Kiek
viena auka. kad ir pati mažiausia, 
padės sukrauti mūsų aruodą. Iš 
anksto esame labai dėkingi. 

Ruduo — gėrybių metas. Ru
duo ir aukų nnkimo metas. Kas, 
jei ne savi, gali suprasti ir padėti 
vieni kitiems. 

Nukelta j 2 psl. 

Rugsė jo 28-oj i — 
VILNIAUS ĮKŪRĖJO 

LDK Gedimino 
DIENA 

ant balto žirgo. Pamatome mūsų 
pnešą. VISI išsitraukiame kardus 
Karas prasideda1 Krenta kūnai , 
visur pilna kraujo. Mes nuga
lėjome kryžiuočius, jie pabėgo 
atgal į Vokietiją ir Lietuvos dau
giau nebepuls. 

Aleksandras Kučas 

Knygų lentynos 

amžiuje. Esu vienintelė vienuolė 
šiame mieste, mokanti skaityti ir 
rašyti. Tik ką Vilmuje pradėjo ga
minti popierių, todėl dabar dieną 
ir naktj rašau religinio turinio kny
gas. O popieriaus gaunu kiek no
riu ir moku visai nebrangiai. Man 
patinka šis darbas, nes mėgstu 
rašyti knygas. 

Monika Rukšytė 

Atsakingas darbas 
Aš kažkaip atsiradau XV 

amžiuje Rašau Bibliją vaikams 
Knyga turi daug paveikslų (ilius
tracijų — LT.). Rašau, kad vaikai 
galėtų geriau suprasti Bibliją. 

Vaidas Razgaitis 

V. Krėvės lituanistinė mokykla. 
Philadelphia, PA 

A š idau Vi lniuie XVI 

Vagie, kepurė dega! 
Mano asmeniški rugsė

jo 21-osios dienos že
mės drebėjimo įspū
džiai labai kuklūs. Sė
dėjome su žmona sve
tainėje, ir staiga, nei iš 
šio, nei iš to, knygų 
spinta kelis kartus su
braškėjo. Nukreipėme žvilgsnius 
į tą pusę, tačiau nepratarėme nė 
žodžio. „Kas čia dedasi? — pa
galvojau, o vėliau, jau iš žinia-
sklaidos, sužinojau, kad panašiai 
pagalvojo daugelis Lietuvos gy
ventojų. Gal dabar realiau įsi
vaizduosime, ką patiria žmonės, 
kai griūna pastatai nuo požemi
nių smūgių arba uraganų ir galin
gų potvynių. Mokslininkai pra
našauja, kad tokios gaivalinės 
nelaimes ateityje bus vis dažnes
nės ir vis sunkiau prognozuoja
mos. Deja. ne be žmogaus kal
tės. 

O šiaip Lietuvoje dedasi visiš
kai suprantami ir prognozuojami 
dalykai, būdingi rinkiminei kam
panijai: su nekukliais, kartais juo
kingais pažadais, savęs aukštini
mais ir kompromatų paieškomis, 
sąjungininkų, užtarėjų dairantis 
net Vatikane. 

Vagie, kepurė dega! Taip būtų 
galima apibūdinti Darbo partijos 
ir jos vadovo Viktoro Uspaskich'o 
skundą popiežiui Jonui Pauliui II. 
Nors Lietuvos vyskupai savo 
laiške tikintiesiems nei šios parti
jos, nei jos vado neminėjo, vi
siems aišku, kas turima galvoje. 
Todėl V. Uspaskich'as ne juokais 
išsigando, suirzo, o pyktis, kaip 
žinome. — blogas patarėjas. Ne
gi žengti tokį kvailą žingsnį jam 
patarė Tėvas Stanislovas, arki
vyskupo S.Tamkevičiaus žo
džiais tariant, tapęs Darbo parti
jos ruporu? V. Uspaskich'o kalti
nimai Lietuvos vyskupams dėl 
dajyvavimo politinėje veikloje 
žmonių akyse turėtų tik sumen
kinti šio importuoto stačiatikio au
toritetą, nes eiliniai piliečiai per 
visą nepriklausomybės laikotarpj 
sudėtingais politinio gyvenimo 
momentais dažnai pasigesdavo 
aiškesnės Bažnyčios pozicijos. 
Kodėl tyli kunigai? Tokj klausimą 
per keliolika metų teko girdėti ne 
kartą, kai matėme, kad garbina
mi netikri pranašai. 

Nepavykusi iniciatyva 
Visiškai pritardamas Lietuvos 

vyskupų laiškui tikintie
siems, vis dėlto norė
čiau apgailestauti dėl 
kardinolo A. J. Bačkio 
pasisakymo, kai jis 
piktinosi pagonišku 
muzikiniu renginiu ša
lia Arkikatedros. Mano 
supratimu, reikėjo pik

tintis triukšmingais, nekultūrin
gais susibūrimais aikštėje šalia 
šventovės, chuliganams su alaus 
buteliais rankose tikrai ten ne 
vieta, tačiau nereikėjo liesti ,,pa
gonių" (šiai sąvokai apibūdinti 
yra neužgaulus žodis ..gamtmel-
džiai"). Gamtmeldiškoji Lietuvos 
istorija nepalyginamai ilgesnė už 
krikščioniškąją. Arkikatedra stovi 
ne tik Arkikatedros aikštėje, o ir 
Šventaragio slėnyje. Šiame 
straipsnyje ne vieta kalbėti apie 
senąją lietuvių religiją ir mitologi
ją, senąją lietuvių kultūrą, tačiau 
21-ajame amžiuje jos bijoti tikrai 
nereikėtų. Sprendžiant iš radijo 
laidos šia tema ir telefono skam
bučių, tokie pasisakymai menki
na teigiamą Bažnyčios įtaką ir 
yra naudingi tiems importuo
tiesiems politikams, nuo kurių 
vyskupai ir bando mus apsau
goti. 

Praėjusią savaitę nuo tokių po
litikų bent iš dalies bandė ap
saugoti ir grupė visuomeninių or
ganizacijų, kunos rinko parla
mentarų parašus už tai, kad būtų 
surengtas referendumas dėl 
Konstitucijos pataisos, kuria būtų 
uždrausta ne lietuvių kilmės as
menims užimti premjero postą. 
„Nacionalinė garbė reikalauja, 
jog prezidentas ir premjeras būtų 
tik lietuvių kilmės asmenys", — 
sakė pirmas siūlymą pasirašęs 
Seimo narys Stanislovas Buške
vičius. Iniciatyvą sužlugdė balta
rusių kilmės parlamentaras so
cialliberalas Vaclovas Stanke
vičius ir Tautos pažangos partijos 
pirmininkas Egidijus Klumbys. 
Pirmasis savo parašą atsiėmė, o 
antrasis pasirašė su sąlyga, jog 
toks apribojimas būtų taikomas ir 
ministrų postams, todėl referen
dumui dėl premjero lietuviškumo 
pntrūko parlamentarų parašų. 

O gaila1 Jeigu jau lietuviai pre
zidentas Valdas Adamkus ir prem
jeras Algirdas Brazauskas daž
nai šoka pagal Maskvos dūdelę, 
tai ko galima tikėtis iš grynakrau-
jo. Lietuvoje vos padus sušilusio 

Nukelta j 3 psl 
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JAV LIETUVIAI mok idagoginiame lituanistikos institute 

Čikagos lietuvių opera... Atkelta iš 1 psl. 

Sezonas prasidėjo': Nuotr. (iš kairės): Daina Sabaliauskienė. Dalia Stankaitienė, Gražina Stauskas, Gražina 
Burneikienė. Virginija Savnmienė, Irena Meil ienė, Roma Tamošaitienė. Vaclovas Momkus, Edvardas Jo-
kubauskas, Giedre Končienė, Genutė Markauskienė, Nijolė Užkurienė. 

Man opera, kaip šeima 
Gražina Burneikienė, „Draugo" ad

ministracijos darbuotoja, operoje 
dainuojanti beveik devynerius me
tus — tiek, kiek gyvena Amerikoje, 
taip apibūdina Čikagos lietuvių 
operą. Čia ir su vyru Romu (jau iš
keliavusiu amžinybėn) susipažino. 
Dainavo nuo vaikystės, o studijų 
metais — KPI chore ..Jaunystė". 
Kai sugrįžo j gimtąjį Alytų — dainų 
ir šokių ansamblyje „Varsa". — Kuo 
patrauklus dalyvavimas operoje? 
— Kituose choruose tik dainuoja, o 
čia mes esame tarsi viena šeima 
— daug įvanų švenčių švenčiame 
kartu, ne tik gimtadienius — Ope
roje dainuoja Ir dukra Daina. Var
dą parinkai nuo meilės dainai? — 
Vardą parinko jos tėtis — muzikan
tas, dainininkas. Operoje dalyvau
ja ir žentas Donatas — pagrindinis 
statistas. Pirmoji opera, kurioje 
dainavau — J. Banaičio „Jūratė ir 
Kastytis". — Sėkmės Tavo šeimai! 

** 

Jt" 

Instituto dėstytojai (iš kairės): Hedvina Dainienė, Pedagog in is l i tuanist ikos inst i tutas 
Ramutė Plioplytė, Rūta Kuncienė (direktorė), prof. A - , • ,. 
Jonas Račkauskas (rektorius), Kristina Lapienyte- Č ikago je tęsia n a u j ų Studentų ^ 
Bareikienė. Trūksta Sabinos Orlovaitės ir Ligiįos pr iėmimą. S m u l k e s n ė informaci ja 
Tautkuvienės. Nuotr. LT. ^ 7 7 3 . 4 3 4 . 4 5 4 5 a r b a 630 -620 -9904 . 

Repetuoja vyrai. N 
Vaclovas Momkus. 

(Iš kairės):! e. Petras Šumskas, Alg 
Raimundas Korzonas, Pranas Olis 

SĄSAJOS 

Nuotrauka atminimui. Iš kairės: Gražina Burneikienė, Donatas Sabaliauskas, Daina Sabaliauskie
nė, Romas Burneikis po operos „Kaukiu balius". Iš G.Burneikienės asmeninio albumo. 

Dirigente Jūratė Grabiiauskienė. 
AR I SEIMĄ GALI PAKLIŪTI KRETINAS? 

JYF.IKTNAMF, 

TgUMS 
OLOS 

neki lnoiar 
1011 State Steet. 
Suite 100 
Lemont. IL 60439 

10-257-6676 
Mob 708-717-1926 
Fax 630-257-6856 

LOAN OFFtCEB 

JURGITA AMBRIZ 

MENO MOKYKLĖLE 
Septintieji mokslo 

metai 

Lemonte, PLC. 
Antradieniais ir ketvirtadie
niais: choreografijos ir daina
vimo pamokos, dailės — 
ketvirtadieniais. 
Čikagoje Jaunimo centre -
pamokėles vyksta tuq po litua
nistinės mokyklos pamokų, 
šeštadieniais. 
Veikia: dailės, dainavimo, 

choreogra f i 
jos klasės. 
Mokyklai, dar
bui Čikagoje, 
reikia dailės 
mokytojo 
Skambinti 

630-620-
9904 

Baleto klasės moksleivė Ieva Garbaliauskaitė su dėstytoja Bi
rute Kugaudiene. 

Musų vaikai 
Atkelta iš 1 psl. 

TĖVYNĖ LIETUVA 
Vaidas Razgaitis 

Brangi Tėvyne mano. 
Gražioji Lietuva. 
Ten protėviai kovojo. 
Kad būtų JI laisva. 

) karą jie išėjo, 
Ir rusus nugalėjo 
Ir drąsiai gynė kraštą. 
Ir skaitė Šventą raštą 

Pats Dievas jiems padėjo 
tuva laimėjo 

V Krėves lituanistine mokykla, 
lelphia. PA Vaidos Razgattis Nuo" K.Raigaičio 

2004 m. rugsėjo mėn. 24 d. „Del-
fi" svetainėje tokiu pavadinimu bu
vo patalpintas Ginto Dabašinsko 
interviu su psichoterapeutu Gedi
minu Navaičiu. Pats interviu skai
tytojų, atrodo, nesuobmino. bet ant-
raštė-klausimas — labai. Siūlome 
paredaguotus skaitytojų komentarus. 
* Ar į Seimą gali pakliūti kretinas? 
— Gali. Dabartinis Šamas tai jrodo. 
* Koks čia klausimas — ar gali 
pakliūti? Jei ne kretinai Seime — 
per keturiolika metų galėjome 
tapti klestinčia valstybe, kaip. pvz.. 
Singapūras, kur žmones saloje 
gyvena. Mes gi, kretinų vadovau
jami, ir žemėje nesusitvarkome. 
* Be abejo, kad gali. Kretinas, ir 
dar šnekus, būtinai pateks. 
* Keistas klausimas. Ne tik gali, 
bet ir patenka. 
* Taip. gali. Visi kretinai —į Seimą! 
* Kretinas pateklti negali, j Seimą 
gali patekti ir patenka tik visiški 
nenaudėliai („svoločiai") — jie ži
no, ką daro, o kretinais tik apsi
meta. 
* Jei Seime jų nebūtų, tai ir Lie
tuvos žmonės kitaip gyventų. 
* Neskaičiau šito straipsnio, bet 
galiu pasakyti — gali. net būriais. 
* Na, ir klausimėlis! Ką. ar per ke
turiolika nepriklausomybės metų 
Lietuvos valdžioj kretinų nebu
vo? Duodat! Kaipgi kretinas j Sei
mą nepaklius7 Aišku, paklius, nes 
saviškiai ir toliau saviškius j Sei
mą tempiasi. 
* Žinoma, gali. Juk kretinas kreti
ną geriausiai supranta. 
* Taip, ir gali papulti, ir papuola. 
Nes kiti kretinai už juos balsuoja. 
* Seimas jau pilnas kretinų, ir nie
kas jais nebetiki. 
* Normalių Seime visai nėra, vie
ni vagys ir kretinai. 
* Kvailas klausimas. Jei nesi kre
tinas. Seime tau nėra ką veikti. 
Arba turi greitai degraduot, t.y. 
tokiu tapti. 
* Seimas — pati palankiausia 
vieta tapti kretinu. 
* Manau, kad ne kretinai negali, 
o kretinams — maloniai prašome. 
* ) ten normalus nepatenka, tik 
kretinai 
* Seime ir visoje valdžioje — kre
tinų kretinai. Aišku, jie protingi, 
nes sugeba jau kiek rinkiminių 
sezonų iš eiles mulkinti papras
tus žmones Tie ir vel patiki Ir 

taip toliau... 
* Tikiu, kad šį rudenį kretinai bus 
metami lauk iš ten. 
* Būtų gerai, jei kvailiai rinktų 
kvailius, o runkeliai — runkelius, 
tačiau taip nėra. Ir kvailiai, ir run
keliai išrenka kretinus ir žulikus. 
* Prabuskit, žmogeliai. Argi neži
note, už ką balsuoti? Rinkimų 
laikraštuke aiškiai parašyta: už 
bananų giraitės partiją, už moliū
gų ir t.t. Aiškiai matosi, kad Lie
tuvos aršieji („gorlochvatai") su-
sikergė su kitomis partijomis ir 
sąjungomis savo tikslą pasieks 
— bus perrinkti. 
* Kas yra kretinas? Jis greitai 
atpažjstamas. net per televiziją. 
Kretino šneka paprasta, supran
tama ir ryžtinga. Jis naudoja 
„nu" , pertraukia pašnekovą, šau
kia: „Nesąmonė!" Visada žino, 
ko reikia tautai. Rengiasi ryškiai, 
dažosi, žada uždrausti korupciją, 
vagystes. įvesti mirties baus-mę. 
Televizijos laidoje jį testuoja, 
klausinėja apie užsienio politiką. 
Europos Sąjungą, prašo papasa
koti anekdotą. Jūs tuoj pajusite 
jam vidinę simpatiją, kaip tikram 
liaudies sūnui. Ir tokį išrinksite, 
jūs, kretinai. 
* Kas tas ,,kretinas", ar tas kur la
bai kratosi? Jei taip, tai valdžioje 
tokių — ne vienas. Kratosi, kai 
per televiziją šneka ir... nusišne
ka jau daug daug metų. Neseniai 
tauta dar vieną tokį išsirinko. Ma
tyt, visa tauta iš tokių besikra-
tančių susideda, nėra iš ko rinkti. 
* Nereikia moralizuoti ir agituoti 
eiti į rinkimus. Jei nėra už ką bal
suoti, kokio velnio eiti? 
* Iki Seimo nnkimų spalio 10d. 
Lietuvoje gali dar labiau suma
žėti gyventojų, nes prieš šildymo 
sezoną liaudis vėl masiškai paju
dėjo į Vakarus. Kai visi išvažiuos. 
Kretinų Seimas Lietuvai bus ne
bereikalingas. Tada Europa ga
lės įvesti regioninį valdymą iš 
Briuselio, ir bus gerai. 
* Brač, blogai. Panašu, kad Lie
tuvai nebesvarbu (..dzin"), kas 
bus valdžioje. Nejau visi bilietus j 
Angliją ar j ..Štatus" jau rankose 
tur i7 

Parengė 
Dalia Kair iūkšt ienė PhD. PA 

JADVYGĄ A SHAPRAS 
iš Wilbraham, MA — su 

garbingu 
80-čio Jubiliejumi! 

Sveikatos ir dar daug daug 
gerų darbų Jūsų gyvenime. 

„Bičiulystės" redakcija 

ALLAN GATONE — 
..Draugo" spaustuvės darbuoto
ją — su gražiu 

55 metų Jubiliejumi! 
fr Tegul gera nuotaika visur ir 

visada lydi Tave! 
Bendradarbiai 

Buriu — naudos turiu 

Skaitytojai, gal ir jūs esate Či
kagos, Brlghton Parko ..garsio
sios", solidaus amžiaus būrėjos 
klientai? Save tituluojančios bū-
rėja-ragana. pasičiupusios patik
lesnę auką lietuvės net ausys 
nekaista iš gėdos ar sąžinės 
graužaties. Ji. aišku, vadovaujasi 
dėsniu: ..Yra pasiūla - yra ir pa
klausa". O toji „paklausa" - nuo 
darbų pavargę, palikę šeimas 
Lietuvoje, svetimoje šalyje ban
dantys pritapti, tačiau ne visada 
sėkmingai pritampantys žmonės, 
ieškodami nusiraminimo, kamuo
jami nostalgijos, užklysta pas 
būrėją, kuri giriasi turinti to darbo 
patirties daugiau kaip 30 metų. 
Suprantama, patirties - nesą
žiningai pešti iš žmonių pinigus. 
Juk čia, Amerikoje, dirbdama 
pogrindyje, ji už būrimą iš kiek
vieno žmogaus „prisišienauja" 
po 20 dolerių. (O valstybei mo
kesčių mokėti tai nereikia). Ji -
neregėta „aiškiarege", plačiai 
apsiskelbusi, kad buria net tele
fonu. Toji burtininkė, anot jos pa
čios, turinti klientų, kaip pati vadi
na, vos ne kiekvieną sutiktą 
žmogų, ir Niujorke, ir Lietuvoje -
iš senų pažinčių. Tik galima įsi
vaizduoti, kaip kaista jos telefo
nas nuo tų burtų ir kaip „smagu" 
jos prižiūrimai močiutei turėti 
tokią „darbščią" slaugytoją. 

Šiaip aš nelabai tikiu burtais, 
bet, smalsumo vedina, paagituo
ta draugės, ryžausi išklausyti sa
vo praeitį ir ateitį. Anksčiau dar 
dvi mano pažįstamos lankėsi pas 
tą burtininkę. Nuėjome su drauge 

kartu. Ji buvo pasodinta prie tele
vizoriaus, o aš nuvesta į šei
mininkės virtuvę. Nukėlusi kortų 
kaladę, ji pradėjo aiškinti mano 
gyvenimą: „Tavo tėvai išsiskyrę. 
Tėvas muša motiną. Tu parduodi 
savo namą..." Išgirdau didžiau
sių nesąmonių. Juk mano tėvai 
visą gyvenimą gražiai sutarė, o 
apie tėvo rankos pakėlimą prieš 
mamą, tai negali būti nė kalbos. 
Mes niekada nesiruošėme par
duoti savo namo. (Bet burtininkė, 
kiekvieną kartą sutikusi mane, 
vis klausdavo: „Ar dar neparda-
vei savo namo?" Matyt ji buvo 
surinkusi tokias naujienas apie 
kitą asmenį ir mažumėlę susi
maišė. Kai priėjo eilė burtis mano 
draugei, šioji vėl išgirdo 
negirdėtų istorijų iš savo gyveni
mo. Pasirodo, burtininkė ir jai 
giedojo absoliučiai tą pačią gies
melę: „Tavo tėvai išsiskyrę. Tė
vas muša mamą ir t.t." (Nors 
drauges tėvai niekad nebuvo 
išsiskyrę). Taip toji burtininkė įsi
jaučia j savo „profesijos" kailį, 
kad net pamiršta elementa
riausią buitinę diplomatiją ar psi
chologiją. Jeigu bent kiek ji su
simąstytų, tai nekurtų man ir 
kartu atėjusiai draugei tų pačių 
primityvių istorijų. Iš tiesų, viltis 
— kvailių motina. Dar ne vienas 
užkibs ant tos burtininkes kab
liuko, leisdamasis tyčiotis iš sa
vęs nesąžiningai, jžūliai pogrin-
dininkei. 

Marytė 
(redakcijai pavarde žinoma) 
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Nacionalinė garbė ... 
Atkelta iš 1 psl. 

ruso!? Kokią „dūdelę" turiu 
galvoje? 

Apie lietuvišką nuolankumą 
Tikėjomės, kad tapę NATO ir 

Europos Sąjungos nariais bū
sime drąsesni, ryžtingesnį. Ne
panašu. Tai gal tikrai, kaip kal
bėjo skeptikai, tas mūsų NATO ir 
ES skydas — popieriniai? Ar po
pierinis tik prezidentas, kuris ilgai 
bijojo net mažyčio Valentino Ju-
noko? Štai kad ir „griežta forma" 
pareikštas Rusijos reikalavimas 
nutraukti čečėnų interneto sve
tainės „Kavkazcenter" veiklą 
Lietuvoje. Nereikėjo sulaukti nei 
teismo sprendimo šics svetainės 
atžvilgiu, nei Konstitucinio Teis
mo išaiškinimo, kaip taikyti tei
sės aktus, reguliuojančius žinia-
sklaidos veiklą — Valstybės gy
nimo taryba žaibiškai nuspren
dė, kad „Kavkazcenter" veikla 
turi būti nutraukta, nes pro
paguoja terorizmą ir tautinę ne
santaiką. Nors Žurnalistų ir leidė
jų etikos komisija nusprendė, 
kad tame skandalingajame sve
tainės pranešime, kur Rusijos 
prezidentas vadinamas 20 mln. 
dolerių vertės „karo nusikaltė
liu", nėra jokios terorizmo propa
gandos. 

Galima įvairiai vertinti „Kav-

kaz-center" veiklą, tačiau Valsty
bės gynimo tarybos nuosprendį 
— vienareikšmiškai: lietuvišku 
nuolankumu, baikštumu. Pana
šiai atrodėme, kai Rusijai pavaldi 
televizija mūsų televizorių ekra
nuose Molotovo-Ribentropo pak
to metinių proga šaipėsi iš Lietu
vos istorijos ir nepriklausomy
bės. Panašiai atrodome, kai „rei
kalaujame" išduoti Medininkų te
roristus, kai užsimename apie ža
los atlyginimą arba, kai tertioja-
mės su J.Borisov'u... Ačiū Die
vui, kad Seimas priėmė rezoliuci
ją, skelbiančią, jog Lietuvai ne
priimtini siūlymai dėl laisvo tran
zito koridoriaus j Kaliningrado 
sritį. Tačiau kur garantija, kad 
naujai išrinktas Seimas tokios 
nuolaidos Rusijai nepadarys, 
ypač, jeigu V. Uspaskich'as taps 
ne tik savo Darbo partijos vado
vu. Mano bičiulis, politinis kali
nys, man atsiuntė šios partijos 
emblemą, kurioje spindulius 
skleidžia ne saulė, o Rusijos pre
zidentas V. Putin'as, primenantis 
A. Hitlerį. Aiški ir taikli užuomina. 
Rusija po Besian'o tragedijos 
ypač sparčiai naikina paskutinius 
demokratijos daigus, darosi au
tokratinė ir pavojinga ne tik pati 
sau, bet ir kaimynėms. JAV poli
tologas Richard'as J. Krickus 
apie VPutin'o paskelbtą karą de
mokratijai teigia: „Žinoma, tai — 

siaubinga žinia Rusijos žmo
nėms. Tačiau tai — bloga žinia ir 
Rusijos kaimynėms, kurios, skir
tingai nuo galingų sąjungininkų 
Vakaruose, negali jos ignoruoti". 

Žinoma, galima ignoruoti jvai
riai: pataikaujant, nuolaidžiaujant 
arba ryžtingai duodant atkirtj. Ru
sijai, kaip ir teroristams, nusileisti 
negalima, nes teks atiduoti viską. 

„Kas ne su mumis, tas prieš 
m u s " 

Rugsėjo 19 dieną Rusijos tele
vizijos žiūrovai matė A. Dobrovo 
laidą, kurioje žurnalistas kaltino 
Lietuvą ir prezidentą Valdą 
Adamkų dėl čečėnų informaci
nės svetainės Lietuvoje, ir tai bu
vo daroma praėjus dviem die
nom po jos uždarymo. Pasirodo, 
lietuviai, tapę Europos Sąjungos 
nariais, negali šaudyti neken
čiamų rusų okupantų, kaip „se
nais gerais laikais", todėl dabar 
jie tai daro svetimomis — Ša-
mil'io Basajev'o - rankomis. Pre
zidentas V.Adamkus „tiesiog nori 
pagroti mūsų nervais". Rusai tu
rėtų boikotuoti lietuviškas pre
kes, nesinaudoti lietuviškų kom
panijų paslaugomis, nes už jas 
gauti pinigai gali atsidurti „mūsų 
vaikų žudikų rankose. Kas ne su 
mumis, tas prieš mus", — sako 
žurnalistas. 

Tokios laidos mums naudin-
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gos, jos atskleidžia Rusijos už
sienio politikos esmę — kas ne 
su mumis, tas prieš mus. Nors 
nėra oficialios, tačiau valdžios to
leruojamos, gal net skatinamos. 
Jos atveria akis ne tik importuotų 
gelbėtojų garbintojams, bet ir val
džios vyrams, kurie primena triu
šį smauglio narve. Jiems galima 
patarti: norite pasisemti drąsos 
— važiuokite j Latviją, latviai jos 
turi daugiau. 

Apie pavojinga kryptimi sukan
čią Rusiją konservatorius An
drius Kubilius neseniai kalbėjo 
taip: „Atėjo metas, kai Lietuvoje 
tą pasakyti privalo ne tik žinia-
sklaida, bet ir politikai. Ir ne tik 
kai kas iš parlamentinės opozici
jos, kaip pastaruoju metu yra su
siklostę, bet ir valdžios atstovai, 
kurie iki šiol apie Rusiją ir Lietu
vos užsienio politiką kalba tiktai 
vieną užkeiktą maldelę: svar
biausia — geri santykiai su kai
mynais, tarp jų ir su Rusija". 

Nesveikas smalsumas 
Kokie čia geri santykiai, kai tas 

kaimynas viską sau leidžia, kai 
tam kaimynui viskas leidžiama. 
Šiomis dienomis buvau nustebin
tas, sužinojęs, kad šalia buvusio 
Lietuvos kariuomenės vado ge
nerolo majoro Jono Kronkaičio 
rezidencijos Turniškėse plevė
suoja Rusijos Federacijos vėlia-

MES IS TEXAS. JAUNOS ŠEIMOS 

Kaip amerikietis surado žmoną Lietuvoje 
Zita Lenkaitė - Masley 

Ir kokiais tik keliais neatkeliau
ja lietuviai j Ameriką... Vieni at
vyksta, ieškoti bet kokio darbo. 
kad galėtų padėti savo šeimai 

Lietuvoje (ekonominiai emigran
tai), kiti — Amerikoje reikalingos 
profesijos atstovai, norintys iš
mėginti save kitoje šalyje. Ne
retai ne vienas per cSdžiausias 
kančias patenka j svajonių šalį, 
o kas, sentimentaliai kalbant, čia 
patenka be planų, tik likimo ratui 
pasisukus. . . 

„Likimo rato" sąvoka tinka ma
no pašnekovei Silvijai, jau antrus 
metus gyvenančiai JAV Hous-
ton'o mieste. Ją su vyru Lam-
bert'u pastebėjau šių metų pa
vasarį per Houston'o LB susi
ėjimą, skirtą Lietuvos Nepriklau
somybės atgavimo paminėjimui. 
Tą kartą, kaip niekad, į renginį 
susirinko daug nematytų žmo
nių. Silvija su Lambert'u krito į 
akis, kaip labai kontrastinga 
pora: ji — šviesaus gymio, jis — 
tamsaus, tipiškas Lotynų Ame
rikos gyventojas. Vėliau, jau po 
keleto susitikimų, pasitaikius pro
gai, pakalbinau jauną šeimą su
kūrusius žmones. 
Silvija Guzman: Gimiau Šiau
liuose. Apie 1984 metus tėvai ga
vo pasiūlymą dirbti ir gyventi Ma
žeikiuose. Čia aš baigiau vidu
rinę mokyklą, o 1996 m. grįžau į 
Šiaulius ir įstojau į universitetą. 
Pabaigusi fizikos bakalauro stu
dijas. 2000 m. įstojau į Vytauto 
Didžiojo universiteto magis-
trantūrą tęsti fizikos studijų. Ne 
tik mokiausi, bet ir drbau Lietuvos 
Energetikos institute (LEI). Bai
gusi VDU, likau dirbti LEI ir 
pradėjau doktorantūros studijas 
Kauno Technologijos universite
te. Pasikeitus aplinkybėms, 2003 
metais teko baigti, ką pradėjau ir 
pradėti naują gyvenimą Ameri
koje 

Lambert Guzman: Mano tėvai 
atvyko iš Meksikos. Tėvas gimė 
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Silvija ir Lambert Guzman'ai. Nuotrauka Zitos Masley 

mažame Indaparapeo kaimelyje 
Michoacan valstijoje, o motina— 
kitame Ouerendaro kaimelyje, 
toje pačioje valstijoje. Tie kaimai 
yra apie 250 mylių į vakarus nuo 
šalies sostinės Mexico. Tėvai at
vyko į JAV 1961 m. ir apsigyve
no Texas valstijos mažame Hari 
miestelyje. Aš gimiau netoliese 
esančiame Dim-
mitt mieste, nes 
ten buvo medici
nos įstaiga. Mū
sų šeima gyveno 
Hart mieste iki 
1969 metų ir iš 
čia persikėlė į 
H o u s t o n ' ą . 
Mums reikėjo 
keltis, nes mano jaunesnysis 
brolis susirgo leukemija, o Hous-
ton'e yra medicinos jstaigų, ga
linčių padėti tokioje nelaimėje. 
Nuo to laiko aš tebegyvenu 
Houston'e. Mano pirmoji vaikys
tės kalba — ispanų. Angliškai 
visai nekalbėjau, kol nepradėjau 
lankyti mokyklos. Augdamas nė 
nepastebėjau, kad mano aplinka 
kultūriniu atžvilgiu būtų kuo nors 
skirtinga nuo kitų bendraamžių. 
Gal dėl to, kad dauguma mūsų 
kaimynų buvo meksikiečiai.... 
Z. M Ką esi baigęs9 Kur ir kuo 

dirbi? 
L. G. Esu baigęs University of 
Houston. kur įgijau bakalauro 
laipsnį cheminės inžinerijos sri
tyje. Savo darbinę karjerą pradė
jau mažoje įmonėje „PCI Engi-
neers", o mano specialybė — 
naftos valymas (rafinavimas). 
Šiuo metu dirbu „Mustang En-

g i n e e r i n g " 
įmonėje vy-
r e s n i u o j u 
konsultantu. 
Z. M. Kokie 
keliai atvedė į 
Lietuvą, kon
krečiai į „Ma
žeikių naftą",* 
kuri tuo metu 

priklausė „VVilliams Internatio
nal"? Ar žinojai ką nors apie tą 
šalį? Minėjai, jog prieš vykda
mas truputį mokeisi lietuvių kal
bos. Kaip sekėsi ją išmokti? 
L. G. 2001 metais, tik padirbė
jus apie tris mėnesius „Mustang 
Engineenng" įmonėje, mano vir
šininkas oasiteiravo. ar nesutik
čiau ilgiau padirbėti Lietuvoje. 
Tuo metu nemaniau, kad jis 
kalba rimtai, ir juokais atšoviau, 
kad gerai, sutinku, jei nieko kito 
tokiam darbui neatsiras. Jau lap
kritį jis oficialiai pranešė, kada 

„Ir ką gi — derybas 

laimėjau! Niekada 

nesu pralošęs, kai 

deramasi dėl alaus...' 

turėsiu vykti. Ne juokais susirū
pinau ir nuskubėjau pirkti krūvos 
šiltų rūbų. 

į Lietuvą atvykau 2002 m. 
sausio mėnesį. Buvo šalta, visur 
prisnigę, o dar laikas nuo laiko — 
ir lietus lijo. Per pirmuosius tris 
darbo mėnesius Lietuvoje, saulę 
mačiau gal porą valandų. Mane, 
didelį saulės mylėtoją, toks oras 
stūmė į depresiją... Vasarą buvo 
nepalyginamai geriau. 

Aš prisipirkau ne tik šiltų rūbų, 
bet ir lietuvių kalbos pamokų au-
dio įrašų, pagamintų kažkokios 
firmos, vadinamos „Pimsleur". 
Buvau pilnas geriausių norų pra
dėti klausytis tų pamokų kol iš
vyksiu, bet niekaip nepavykdavo 
rasti laiko. Bet, kai tik atvykau į 
Lietuvą, pamokų klausiausi kas
dien, ir išmokau viską, ko buvo mo
koma. Tada pradėjau lietuviškai 
kalbinti bet ką, kas tik sutikdavo 
su manimi pasikalbėti. Iš pradžių 
v i e t i n i a i žmonės juokėsi, girdė
dami mano lietuvių kalbą, bet 
gana greitai suvokę, kad aš tikrai 
noriu išmokt i , pradėjo mane 
taisyti, jei darydavau klaidų, arba 
išversdavo į anglų kalbą, jei pa
stebėdavo, kad ko nors nesu
prantu. Kartą net susiderėjau su 
vienu bendradarabiu, lietuvių 
inžinieriumi, kad po šešių mėne
sių gyvenimo Lietuvoje, aš su juo 
visą vakarą kalbėsiu tik 
lietuviškai, į pokalbį neįmaišyda
mas nė vieno angliško žodžio ar 
frazės. Ir ką gi — derybas laimė
jau! Niekada nesu pralošęs, kai 
deriuosi dėl alaus... Lietuviškai 
moku pakankamai, kad bet kur 
galėčiau apsirūpinti pačiais pa-
grindinias reikmenimis. Dar sun
koka skaityti laikraščius, bet, per
skaitęs visą tekstą, galiu suprasti 
pagnndinę straipsnio mintį. 

Bus daugiau 

va. Mat už kelių dešimčių metrų 
Rusijos ambasada turi paslap
tingą namą, ir niekas nežino, nei 
kas jame gyvena, nei kas jame 
lankosi. „Smalsesni Turniškių 
gyventojai yra pastebėję, kad šio 
namelio akelės smalsiau su
žimba, kai pas V. Adamkų, A. 
Brazauską ir J. Kronkaitį pradeda 
rinktis kokie nors svečiai", — ra
šo „Ekstra". Kažkas pasirūpino, 
kad draugams iš Rusijos būtų 
kuo patogiau jausti Lietuvos pul
są. Tačiau stebina ir tai, kad nė 
vienas iš šių garbingų vyrų tokia 
kaimynyste iki šiol nepasibodėjo. 
Todėl nenuostabu, kad tas kai
mynas pas mus nieko gero ne
mato, jis tik „pastebėjo", jog mū
sų prezidentas „remia vaikus 
šaudančius teroristus". 

Šiandien nėra nieko svarbes
nio už pastangas neleisti Lietu
voje galutinai įsigalėti rusiškoms 
ir prorusiškoms jėgoms. 

ADVOKATO KOm 
TĘSINYS (Pradžia Nr.36) 

Rugsėjo 5d. „Bičiulystė" suren
gė teisinių žinių seminarą, pasi
kvietusi vieną populiariausių ad
vokatų Čikagoje, Jevgenij Melt-
ser iš advokatų kompanijos 
BIRG&-MELTSER. 
Klausimas. Girdėjome, kad pasi
baigus nurodytam laikui, neišvy-
kus iš Amerikos, galima čia išgy
venti 10 metų ir tada, sumokėjus 
baudą — legalizuotis. Ar tai 
tiesa? 
Atsakymas. Kad ir turite vizą 10 
metų, pažeidę imigracijos tarny
bos nurodytą laiką — būti 
Amerikoje ilgiau, nepaisant koks 
jūsų čia statusas, neturite teisės 
jo nei pakeisti, nei pratęsti laiko. 
Tokiu atveju nebent pagelbėtų 
santuoka su JAV piliečiu, kad 
gautumėte legalius dokumentus. 
Iki 2001 m.(nuo sausio 30d. iki 
balandžio 30d.) galiojo įstaty
mas, kuris vadinosi „Life 245 E". 
Jis leido, sumokėjus 1,000 dolerių 

BIRG & MELTSER 3 Vizos Eavarijos 
AT T O R N E Y S 

www.bmlaw.com 

ADVOKATAS 
3 darbo vizos 2 D.U.I 

ir visi S imigracijos 

klausimai. 12 metų imigracijos biznyje! 

570 LAKE COOK ROAD, SUITE 318, DEERFIELD, IL 60015 

TELEPHONE 847-444-9000 FAX 847-444-1478 

AMŽINA JAUNYSTĖ?! 
Ar žinote, kad japonai viduti

niškai gyvena iki 79 metų, aus
tralai, graikai, kanadiečiai ir 
švedai iki 78, vokiečiai ir ame
rikiečiai — 76. Rusai ir turkai 
sulaukia 67 metų. Nigeriečiai 
ir somaliečiai miršta apie 47 
gyvenimo metus. Tuo tarpu, ge

netiškai žmogui garantuotas 
amžius — iki 120 metų. 

Galima ir prailginti savo gy
venimą, jei laikysimės 10 tai
syklių, kurias sukūrė Tarptau
tinė gydytojų, psichologų ir die-
tologų grupė. 
1. Nepersivalgykite. Maitin
kitės subalansuotai: valgykite 
ne daug. bet ir ne per mažai. 
Vietoje įprastų 2500 kalorijų, 
tenkinkitės —1500. Taip suteiksi
te iškrovą savo ląstelėms ir pa
laikysite jų aktyvumą. Ląstelės 
greičiau atsinaujins ir organiz
mas taps atsparesnis ligoms. 
2 Valgiaraštis. Jis turi atitik
ti jūsų amžių. Jaunoms mote
rims, iki 30 metų, jei norite, 
kad pirmosios raukšlelės atsi

rastų vėliau, reguliariai valgy
kite kepenėlių ir riešutų. Vy
resniems nei 40 metų žmo
nėms naudingas betakarotinas. 
Vyresniems nei 40 metų vy
rams būtinas selenas, kurio yra 
sūryje ir inkstuose. Sulaukus 
50-ies labai svarbu atsiminti, 
kad kalcis palaiko kaulus, o 
magnis — širdį. Po 50-ies, kuo dau
giau vartosime žuvies produk
tų, tuo labiau apsaugosime šir
dį ir kraujagysles. 
3. Tinkamas darbas. Prancū
zai tvirtina, kad darbas stimu
liuoja jauną išvaizdą. Kai ku
rios profesijos, kaip dirigento, 
filosofo, dailininko ir šventiko, 
psichologų nuomone, padeda iš
saugoti jaunystę. Nedirbantis 
atrodo penkeriais metais vyres
nis. Atkreipkite dėmesį, kaip 
greitai žmonės sensta, išėję į 
pensiją... 
4. Meilė. Šve lnumas . Jei 
neturite, susiraskite porą. Geri 
jausmai, žinojimas, kad tave 

Nukelta j 4 psl. 

IR MOTERIMS, IR VYRAMS -

Vynuogės turi vitaminų, gliu
kozės ir daugybę mineralų. Ma
noma, kad žmogus turi suvalgyti 
po 150-200 g vynuogių keletą 
kartų per dieną. Per metus jų rei
kia suvalgyti iki 8 kg. Šviežias 
uogas galima ilgokai išlaikyti 
šaldytuve. Prie nulinės tempera
tūros geriausiai išsilaiko tamsiai 
mėlynos spalvos vynuogės Bak
terijos, kurios padaro odelę 
pilkšvo atspalvio, labai tinka vy
no gamybai, bet ne virškinimui, 
nes tos bakterijos blogai veikia 
skrandį ir žarnyną. Beje. ir ilgai 
plaunamos nenusiplauna 

Vynuoges gydo nuo ligų. turtin
ga jų substancija tun daug nau

dingų medžiagų. Daugiausiai 
padeda kraujo kūnelių gamybai, 
trukdo trombams susidaryti, pa
deda kraujagyslėms. 

Kaip tvirtina mokslininkai, labai 
sveika valgyti vynuogių kauliu
kus (ne nuryti, bet sukramtyti). Ir 
štai kodėl — juose gausu eterinių 
aliejų, naudojamų kosmetikos 
pramonėje. Vadinasi, jie tun ge
rą poveikį ir mūsų odai. 

Vynuogės priskiriamos prie 
sunkiau virškinamų produktų. 
Vaikams iki vienerių metų vynuo
gių valgyti nepatartina dėl to, kad 
ant odelės paviršiaus esančios 
bakterijos skatina dujų susida
rymą viduriuose. Vaikams patar
tina duoti vynuogių nuo vienerių 
metų amžiaus, genausiai — švie
sių. 

Vynuogių valgyti visai nepa
tartina sergantiems cuknniu dia
betu, maitinančioms motinoms. 
Nepatartina jų valgyti ir su pieno 
produktais. 

Parengė AT. 

Jevgenij Meltser 

baudą, pakeisti jūsų statusą ir 
gauti „žalią" kortelę. Tie, kurie 
nepateko į šio įstatymo straipsnį, 
dabar jau nė už jokius pinigus 
nieko pakeisti negali. 
Klausimas. Mano pažįstamam 
įtakingi žmones pažadėjo parū
pinti „žalią" kortelę už nemažus 
pinigus. Ar jis ne rizikuoja, tikė
damas tokiais pažadais? 
Atsakymas. į mano kabinetą 
bent kartą per savaitę ateina ap
gautų žmonių, kurie už tariamai 
„žalią" kortelę ir suklastotus do
kumentus — sumokėjo po 15-20 
tūkstančių dolerių. Nusipirkę tokį 
plastiko gabaliuką, panašų į „ža
lią" kortelę, jau po pirmojo patik
rinimo labai nukentėsite. 
Klausimas. Gyvenu Amerikoje le
galiai. Neseniai gavau pilietybę. 
Susirgau ir pasikviečiau savo 
dukrą, kad mane slaugytų. Ji ga
vo leidimą pabūti čia šešis mė
nesius, bet užsibuvo ilgiau — jau 
praėjo 8 mėnesiai. Aš jai sutvar
kiau dokumentus „žaliai" korte
lei. Ar dukra gali jos laukti čia, 
JAV? 

Atsakymas. Ji kuo greičiausiai 
turi išvykti iš Amerikos, kadangi 
dėl to turės bėdų ateityje. Prob
lema ta. kad yra toks jstatymas: 
jeigu žmogus Amerikoje nelega
liai, pasibaigus nurodytam pase 
(baltoje kortelėje) laikui, užsibū
na 180 dienų, tai jis jau neturės 
teises įvažiuoti trejus metus. Jei 
užsibuvote nelegaliai 360 dienų. 
tai neturėsite teisės įvažiuoti į 
Ameriką 10 metų, net jeigu turi
te leidimą ar apsivesite (ištekė
site) su amerikiečiu, net turėda
mas Amerikoje žmoną, vyrą ar 
vaiką, negalėsite čia grįžti. Ir 
išvykdamas iš Amerikos jūs ne
gausite „žalios" korteles. Beje, ne
gavus jos, dar gali būti apeliaci
jos procesas. Genausiau atveju. 
jis gali tęstis nuo 8 iki 10 mėn., o 
blogiausiu — iki kelerių metų, jei 
jūsų prašymas bus patenkintas. 
.Ambasadoje bus motyvuojama, kad 
pažeidėte imigracijos įstatymus, 
būdamas Amerikoje laikinai. 

B.d. 
Parengė Stefa Tamoševičienė 

PADĖKA 

Netikėtai iš gyvenimo išėjus 
mylimam vyrui ir tėveliui 

Algiui Baniui, 
tariame nuoširdų ačiū Petkaus 
laidotuvių namų darbuotojams. 
Čikagos lietuvių operos kolek
tyvui, ..Dainavos" ansambliui ir jo 
vadovui Dariui Polikairiui. Čika
gos lituanistinės mokyklos admi
nistracijai, ..Bičiulystės" redaktorei 
l.igijai Tautkuvienei. skaitovei Da
liai Sokienei. kunigui Rimvydui 
Adomavičiui, giesmių atlikeiams 
Jūratei ir Rimantui (irabliaus-
kam.s. Daivai ir Kimantui 5v;ii ims 
bei visiems giminėms, draugam 
ir pažįstamiems. užjauiusiems ir 
padėjusiems sunkia gyvenimo 
valanda 

Žmona Jolanta ir dukra Dagna 

http://www.bmlaw.com


Ruasėio28d. BIČIULYSTE 

TAUMS PASKOLOS NEKILNOJAMAM TURTUI 

MORTGAGE, INC "Geriausios finansavimo sąlygos! • Aukščiausio lygio aptarnavimas! 

Giedr ius Memenąs 
NEKILNOJAMO TURTO PASKOLŲ BROKERIS 

(708) 899-2244 
1011 State Street Suite 100 TEL.: (630) 257-6676 
Lemont. IL 6043S FAX : (630) 257-6856 

-Nerodote pajamų, nemoka te mokesčių? 

-Neturite pinigų pradin iam įnašui? 

-Si lpna kredito istorija? 

Skambinkite 
jau dabar! 
V»wi 

MUMS NIEKO NĖRA NEĮMANOMO! 
Illinois Recidentiai Mortgage Licensee 

PRO 
M1DWAY 4823 WEST 63rd STREET 

P a d a n g o s „ T u n e U p s " 

Var ik l ių pake i t imas S t a b d ž i a i 

T r a n s m i s i j o s ir s a n k a b o s 

E lek t ros ir v i r in imo d a r b a i 

Brakes | Tune Ups | Tires 
Engine Replacement 

Transmission Į Clutch 
Dash Comumn Repair 

Electrical Work | Wlding 

773-582-4197 
Savininkas 

MIKE APKE (APKAUSKAS) 

p u s e i itie t u 

Pats laikas 
užsiprenumeruoti 

Bičiulystę! 
Pigiau grybų! 

pusei metu - S20 metams - $40 

Užsiprenumeruodami mūsų 

laikraštį — palaikote lietuvišką 

spaudą' 

1. Rašykite čekį: ..Draugas 
2. Pažymėkite ..Bičiulyste' 
3. Siųskite adresu: 

4545 W 63Rd Street. 
Chicago. IL, 60629 

4. Skaitykite ir džiaukitės mūsų 
nuostabiu laikraščiu! 

Kalendorius 
V a r d a d i e n i a i 

r u g s ė j o 2 8 d . — 
s p a l i o 5 d . 

Antradienis, rugsėjo 28 d. 
Sal iamonas, Tautvydas, Vaclo-
vasJVacys), Vientautė. 
Trečiadienis, rugsėjo 29 d. 
Gabrielius. Michalina, Mykolas, 
Rapolas. 

Ketvirtadienis, rugsėjo 30 d. 
Bytaute , Jeronimas, Sofija, Žy
m a n t a s . 

P e n k t a d i e n i s , spalio 1 d. 
Benigna, Mantas , Mintė, Remi
gijus, Teresė. 

Š e š t a d i e n i s , spalio 2 d. 
Eidvi las , Gervydas, Getau te . 
Modestas. 

S e k m a d i e n i s , spalio 3 d. 
Alanta, Evaldas, Kristina, Mil-
gintas . 

Pirmadien i s , spalio 4 d 
Auksuole, Edvinas, Eivyde, 
Mastautas, Pranciškus 'Pranas). 

Antradienis , spalio 5 d 
Donata, Gildą. P a l e m o n a s . 
Placidas. 

Kalendorius 

I8>1AV LIETUVIŲ JAUNŲJU 
ATLIKĖJŲ F E S T I V A L I S ĮVYKS 
RUOENJ — L A P K R I Č I O 13-14 
t A & K A G O J E , 
J A U N I M O C E N T R E . 
Fest ival i r e n g i a : 

JAV L B K U L T Ū R O S 
T A R Y B A ir M E N O 
M O K Y K L Ė L Ė . 

Kviečiame dalyvauti lietuviška 
Jaunimėl] nuo 3,5 m. iki 30 m. am-

:ž>aus. Smulkesnė informacpa bus 
į spausdinama „BIČIULYSTĖJE" i r i 
fct liet laikraščiuose. 

Festaaiyįe žada dalyvauti jaunieji i 
f smuikininkai tš Lietuvos ir Kanados. 
f 

Kviečiame prekybininkus, verslinin
kus, pavienius aukotojus tapti šio 
festivalio rėmėjais, mecenatais. Pa
remdami festivalį. Jus paremiate 
lietuvybės ateitį išeivijoje. Aukos 
bus nurašomos nuo mokesčių. Če
kius rašyti: Aroeriean-Li'rmaroan 
Communtty. Siųsti; P.G.BOX 4102. 
VVheafon. IL, 60189. 

LIAUDIES IŠMINTIS 

R u g s ė j o m ė n u o 

2 8 - o j i — V i l n i a u s į k ū r ė j o 

L D K G e d i m i n o d i e n a . 

P a s a u l i n ė k u r č i ų j ų d i e n a . 

2 9 - o j i — š v . M y k o l a s . 

S p a l i o m ė n u o 

1-oj i — T a r p t a u t i n ė Muz i 

k o s d i e n a . 

T a r p t a u t i n ė p a g y v e n u 

s i ų ž m o n i ų d i e n a . 

2 -o j i — Šv . A n g e l ų Sargų 

d i e n a . 

P o l i c i j o s d i e n a . 

4 - o j i — P a s a u l i n ė g y v ū 

nų g l o b o s d i e n a . 

5 - o j i — T a r p t a u t i n ė M o 

k y t o j ų d i e n a . 

Jei šuo eda žolę. bus gausus der

lius. 

Rugsėjis kvepia obuoliais, o spalis 

— kopūstais. 

TA. PATARIMAI 
Metų ir melisos aliejus ramina 

sudirgintą centrinę nervų sistemą. 
Jei tinsta kojos, dažniau valgykite 

persikų ir riešutų 

Kadagio aliejus yra puikus vais
tas, gerinantis nuotaiką 

Duonoje yra visko, ko reikia 
ž m o g a u s organizmui 

Idealus maistas mūsų organizmui 
— rupaus ma l imo duona, nes 
šioje duonoje yra visos būtinos or
gan izmui medž iagos . Rupaus 
mal imo duonoje yra folio rūgšties 
ir vitaminų B i , Be ir E. Tokioje 
duono je y ra ir balastmių me
džiagų, kurios pašal ina iš kraujo 
cholesterol io perteklių. 

PASTEBĖJIMAI 
Psichologai pastebėjo, kad žmo

nes dažn iau suserga po barnių, 

todėl reiktų JŲ vengti 

— H 
Onluifc 21 
Pro-Team 

Imantas "Matt" Deksnys 
real estate consultant 

-Čikagoje ar priemiesčiuose 
-Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
•Nuosavybių Įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant paskolą 

L . .. BUS: 815 838 0110 
parduoda! CELL: 773 230 5644 p FAX: 815 838 1691 

3743 Prairie Ave. Brookfield, IL 605131 
Ofisas: 708-485-7212: 

Fax:708-485-7273 j 
e-mail: agrinkev@am-

fam.com ! 24 valandas 
pranešti apie nelai
mes: 800-374-1111 

ALINA 
!°> I ¥ 

aukšto lyg io aptarnavimas A U T O i 
pat ik imas draudimas A J I U ; 
(Jraugiška atmosfera N A M A I 

VERSLAS i 
SVEIKATAI 

GYVYBE: 

AMERICAN FAMILY 

•rn'iit.rrn 
ali your protection L.nrje'- one roof 

Gardžiausias alus iš Lietuvos. 
Visur ieškokite tik Kalnapilio! 

dtttta 
r e a l e s t a t e 
485T-VV. Oakton, 
Skokie, IL 60077 

Vytautas Sruoga 
' S A L E S A S S O C I A T E " 

Netolnoiamo turto purtomas, pardavimas 
Nemokama konsultacija 
Pagalba finansuojant 

J ū r a t ė Zubinas 
į konsultantė, realtor 

„Aš surasiu 
Jūsų svajonių 

namą!" 
Dirba vakariniuose 

VIRŠ 
VISŲ 
KALNŲ 
KALNAI 

Moto, 773 9834544 
Ofisas 847 673 9500 

BurRidge. 
Clarendon Hife 
Dariea Hinsdale. 
LaGrange. Oak Brook. 
Mstmont, 
VVestern Springs. 

i Woodridge. 
|Wi.iowbrook. ( 6 3 o ) 9 1 5 . 2 9 0 0 
;www CcidwellBankeronline com/JurateZuOinasi 

priemiesčiuose ; 
8 E. Hinsdale Ave. i 

Hinsdale. IL 60521 ; mm 
Čia galėjo būti usų 

r e k l a m a , ^ P ^ 
skelbimas ^fjk 
773-585-9500 W9 

Lietuviškos ir europietiškos 
MAISTO PREKĖS 
( uirdū* Karšti ir Šalti patiekalai 
Ypatm^t maisto paketai išsinešimui į &m*ą 

-.Priimami užsakymai [vainnms pn*įįam& 
:, Lemonto mieste |C 

313 Į iŠ 

Darbo savai* galiais 

Importers & Dftributors df Fine Liquors and tmported Beers 
(773) 278-4848 

AUNYSTE 

5 
CANAl'ST. 630 257 6020 

K r y ž i a ž o d i s J Skubu prie žinių šaltinėlio 

Sudarytojas Algimantas 

Šaduikis (Vilnius). 
Vertikaliai: 1. Daiktų (maši
nų, pastatų ir kt. išorinė apy-
brėža). 2 Teisučio Saldaus-
ko ..laikų' estrados daininin
kė. 4. Kolūkio pirmininkas, 
aprašomas R.Kašausko kny
goje ..Tiesos sakymas" 5 A. 

Ešpajaus baletas. 6. XX amžiaus septintojo-aštuntojo dešimt
mečio jaunuolis, išvaizda ir elgesiu protestuojantis prieš 
esamas gyvenimo normas ir nesiskaitantis su jonus. 8. Kalnu 
vadinama didžiulė Kuršių Nerijos kopa Nidoje 13 Mažiau
sias prasmes vienetas 14. Pirmoji graikų abėcėlės 
raidė. 17 Papuošimas iš siūlų (audinio ar nėrinio pa
kraščiuose). 18. Vienas sudedamųjų dydžių (sudėtyje). 
19. Paminklas — dekoruoto akmens stulpas ar plokš
te 20 Ežeras Švenčionių rajone, dar žinomas Aidukų 
ežero pavadinimu 24 Dunojaus dešinysis intakas. 26. 

8 

| 

Iškilmingomis progomis dėvimas dukslus apsiaustas 
(paprastai uiversiteto profesorių, teisėjų ir kt ).27. Žymus 
mokslo ar meno veikėjas 28 Sovietinio radijo diktorius 
(ypač didelj emocinj poveikj radijo klausytojams daręs 
Didžiojo Tėvynes karo metais). 29. Policijos komisaras — 
Ž. Simenono romanų herojus. 30. Šulinio rentinio apskrita 
įleidžiama dalis 32 Jūros kairysis intakas 33 Vienas iš 
dvylikos apaštalų, už trisdešimt sidabrinių išdavęs Jėzų 
Kristų Jeruzalės judėjų aukštiesiems dvasininkams. 
HORIZONTALIAI: 3. Grūdo pavidalo medžiagos dalelė 
7 Apdaras drabužiai 9 Suomių rašytojas romano ..Sep
tyni broliai autorius. 10. Svarbiausioji Senovės Graikijos 
miestų aikštė su šventyklomis, turgaviete ir valstybinėmis 
įstaigomis 11. Dekoratyvinis augalas odiškais lapeliais ir 
baltais kvepiančiais žiedeliais 12. Svaigusis senolių gėri
mas. 14. Grūdų valymo mašina. 15 Tragiškai žuvęs garsus 
brazilu automobių lenktynininkas, triskart pasaulio čempionas. 
16 Miestas prie Maskvos-Simferopolio plento garsėjantis 
ir armonikų bei virdulių gamyba 21 Vien Neringai būdin

gas plokščiadugnis. tik manoms tinkan
tis laivas (valtis) 22. Sausų piešimo 
dažų lazdelė 23 Japonų tradicinio 
teatro rūšis, apimanti šokio, muzikos ir 
vaidybos elementus (vaidina tik vyrai). 
25 Tilvikų šeimos paukštis, labai 
panašus j Perkūno oželį, tik didėlesnis. 
30. Moteriškos palaidinukės arba 
suknelės apdaila iš nėrinių arba lengvo 
audinio. 31 Mechanizmo veikimas 34 
Šlaunies ir blauzdos kaulų sąnarys 35 
Sunkumas, sielvartas. 37 Laikinosios 
Lietuvos sostines dalis mūsų upių 
tėvužio kair iajame krante. 38 
Respublikos skaitytojams gerai ži
nomas rašytojas, emigracijoje išleistų 
romanų ..Striptizas, arba Paryžius-Ro-
ma-Paryžius" ir ..Sara" autonus. 39 V 
Dautarto trilogijos Teka upė pro šalį" 
trečioji knyga 40 Nauju būdu, nau
joviškai. 

myli — geriausia priemonė nuo senėjimo. Intymūs santykiai du 
kartus per savaitę, pajaunina žmogų. J is atrodo 14 metų jaunes
nis. Lytinio akto metu organizme išsiskiria endorfinas, kuris dar 
vadinamas laimės hormonu. Jis stiprina imuninę sistemą. 
5. Turėk i t e savo nuomonę . Turėkite savo nuomonę visais klau
simais. Nebijokite ją išsakyti. Sąmoningai gyvenantis žmogus kur 
kas rečiau puola į depresiją, nebūna prislėgtas, nei tas, kuris teka 
pasroviui ar yra pasyvus. 
6. J u d ė j i m a s . Judant išsilaisvina augimo hormonai, kurių gamy
ba ypač sumažėja sulaukus trisdešimties. 8-10 minučių sporto kas
dien ilgina jūsų gyvenimą. 
7. Miegas. Ilgiau išlieka tie, kurie miega vėsiame kambaryje, 
kurio temperatūra — 17-18 laipsnių. Žmogaus organizmo me
džiagų apykaita ir amžiaus ypatybės, jų išryškėjimas priklauso 
nuo aplinkos temperatūros. 
8. Pas i lep ink i te . Retsykiais lepinkite save. Retkarčiais, nepaisy
dami įvairių sveiko gyvenimo būdo rekomendacijų, pasilepinkite 
gardumynais. O jei jums labai patiko nauja suknelė a r rankinė, 
neverta tuoj pat galvoti vien apie ekonomiją. 
9. Neužgniaužki te savyje pykčio. Tarptautinio testavimo duo
menimis, 64 procentai vėžiu sergančių respondentų, visada už
gniaužia pyktį savyje. Tas, kuris nuolatos graužia tik pats save, 
vietoj to, kad pasipasakotų, kas jį jaudina, o kartais ir pasiginčytų, 
pasikeistų nuomone su aplinkiniais, labiau rizikuoja susirgti bet 
kuria liga. 
10. T ren i ruok i t e smegenis . Duokite smegenims darbo. Tai 
aktyvina širdies, kraujagyslių sistemos darbą ir medžiagų apy
kaitą. Stenkitės kuo dažniau spręsti kryžiažodžius, žaisti gru
pinius žaidimus, kurie reikalauja smegenų darbo arba — protinės 
veiklos. Labai gerai mokytis užsienio kalbos bet kokiame amžiuje. 
Nenaudokite skaičiavimo masinę ten, kur galite suskaičiuoti min
tyse. Priversdami smegenis dirbti, mes sumažiname su amžiumi 
prasidedančią protinių galimybių degradaciją. 

Parengė A.T. 

ATSAKYMAI (4): 
Q » m oc»čra_ 
Vertikaltaj 

Pragaras 
Balzakas 
Graveris 
Ancokas 
Akiratis 
Brodskis 
Užkurnys 
Estetika. 
Onaityte 

10 Aparatas 
11 Skausmas 
12 Moljeras 
13 Remers 
14 Tandons 
15 Snapelis 

16. Estampas 
17 „Ešafctas" 
m Objektas 
19Etruska 
20Makatens 
21 Orakulas 
22 Kankanas 
23 Balenna. 
24 ..Citadele' 
25 Sarasate 
26 Ligatūra. 
27 Aragonas 
28 Raikmas 
29 Daktilis 
30. Stroftka 
31 Mnsks 
32 Interviu 

Pažinčių kluh 
Z O D I A K A S 

Norėdami padėti vienišiems, 
atnaujiname pažinčių klubą. Tai da
rome nesavanaudekai. be mokes
čio Mūsų laikraštis skaitomas vi
sur, kur tik gyvena lietuviai Tad 
naudokitės proga, skefckrtes. gal kur. 
kokiame kitame pasaulio krašte, o 
gal čia pat, laukia žmogus, ieškan
tis panašaus j Jus 

59. Moteris, štekejusi. 31 m . augi
nant 11 metų sūnų. išsilavinimas 
aukštasis, domisi fitnesu, patinka 
gaminti valgj. skaityti psichologinę 

literatūrą, keliauti. 
,,Labai norėč iau daug iau 

pažint i Amer iko je gyvenanč ius 
lietuvius" 

Dalia Rukienė. 
Rašykite: e-mail — 
dalruka@takas.lt 

Redakcijos prierašas: ne
saugojame ir neperduodame pa
siskelbusiųjų telefonų ar adresų. 
Skelbiame tokj tekstą, kokj at-
siunčiate 
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